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POROZUMIENIE 
 
dotyczące indywidualnych warunków Umowy/Umów, zawartych z Odbiorcą dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 
 
zawarte w dniu wprowadź datę  r. 
 
pomiędzy 
 
PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 
XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, o kapitale zakładowym w wysokości 529 923 900 PLN w całości 
wpłaconym, zwaną w dalszej części Sprzedawcą, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa: 
 

1.                               
 
a: 
 
pełna nazwa i dokładny adres Odbiorcy: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr, NIP:      , REGON:      , wpisanym do: 

☐ nie dotyczy 

☐ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Nr       

☐ Krajowego Rejestru Sądowego Nr       

☐ inne       
 
zwanym(ą) dalej Odbiorcą, reprezentowanym(ą) przez: 
 

1.                            
 
 
zwanymi dalej również Stroną lub łącznie Stronami. 
 
Reprezentanci Stron oświadczają, że działają na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swej Strony w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z 
niniejszego Porozumienia. 
 
Strony zgodnie ustaliły: 
 
1. Indywidualne warunki Umowy, opisane w Porozumieniu, obowiązują w okresie od wprowadź datę do wprowadź datę. 
2. W okresie opisanym w pkt 1 Sprzedawca zastosuje: 

 

Grupa Taryfowa Cena netto za energię elektryczną zł/MWh Opłata handlowa 
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a) Ustalone ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT dolicza się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i obciąża on Odbiorcę.  
b) Ustalone ceny i stawki zawierają/nie zawierają* podatek akcyzowy, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
c)        
d) Pozostałe warunki handlowe ustala się zgodnie z zaakceptowaną przez Odbiorcę Ofertą Sprzedawcy z dnia wprowadź datę, stanowiącą integralną część 

niniejszego Porozumienia. 
3. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, w okresie obowiązywania Porozumienia, umowy, do których zawarte jest Porozumienie, przekształcają się w 

umowy zawarte na czas określony. Po upływie okresu obowiązywania niniejszego Porozumienia, umowy, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekształcają się 
w umowy zawarte na czas nieokreślony, chyba, że zostanie zawarte kolejne porozumienie. 

4. Na żądanie Sprzedawcy, w przypadku powstania po stronie Odbiorcy zadłużenia przekraczającego okres 30 dni od terminu płatności, o wartości przewyższającej 
kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), Odbiorca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, do ustanowienia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na warunkach i w formie określonych w pkt 6. Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wymaga 
uprzedniej akceptacji obu Stron w zakresie warunków i formy zabezpieczenia na piśmie, pod rygorem bezskuteczności.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 4 i nieustanowienia przez Odbiorcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy na warunkach i w formie zaakceptowanej przez Sprzedawcę, Sprzedawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie 
natychmiastowym.  

6. Wskazanymi przez Sprzedawcę formami zabezpieczenia są, zgodnie z poniższą listą proponowanych zabezpieczeń:  
a) gotówka w postaci (pod warunkiem zgodności walut, w przypadku waluty innej, niż waluta należności, przez zabezpieczenie Sprzedawca uznaje 90% gotówki):  

• kaucji na rachunku, 
• przedpłaty na dokonanie dostawy. 

b) poręczenie lub gwarancja od instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej, o ratingu zewnętrznym nie gorszym, niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski 
(jeżeli niższy niż BBB-), do wysokości dostępnego Limitu Grupy podmiotu udzielającego poręczenie, 

c) poręczenie korporacyjne podmiotu o nadanym ratingu wewnętrznym, do wysokości dostępnego Limitu Grupy podmiotu udzielającego poręczenie. 
7. Na czas po powstaniu okoliczności opisanych w pkt 4 niniejszego Porozumienia do ustanowienia zabezpieczenia Strony prowadzą rozliczenia finansowe nie według 

cen określonych w pkt 2, lecz według  obowiązującej w tym okresie Taryfy Sprzedawcy dla Grupy taryfowej właściwej dla Odbiorcy. Do rozliczeń finansowych, przy 
zastosowaniu cen określonych w pkt 2, Strony powracają po ustanowieniu zabezpieczenia. 

8. Żądanie ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w pkt 4 niniejszego Porozumienia, zawierać będzie formę zabezpieczeń, 
zgodnie z listą proponowanych zabezpieczeń, określoną w pkt 6. Wskazana forma zabezpieczeń, określona przez Sprzedawcę w żądaniu, o którym mowa powyżej, 
jest wiążąca dla Odbiorcy.  

9. Wszystkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem, utrzymaniem i zwolnieniem zabezpieczeń, o których mowa powyżej, obciążają Odbiorcę.** 
10. Porozumienie obowiązuje od daty zawarcia. 
11. Porozumienie, na czas jego obowiązywania, zostaje włączone do obowiązującej Umowy/ Umów. 
12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
13. Treść Porozumienia Strony zachowają w poufności. 
14. Wprowadza się nowy Wybierz element. (dalej: Regulamin) w brzmieniu jako załącznik do niniejszego Porozumienia. Odbiorca oświadcza, że Regulamin otrzymał i 

zapoznał się z jego treścią.  
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, Regulaminu, Porozumienia a Oferty, rozstrzygające są postanowienia Oferty, następnie 

Porozumienia, Umowy i Regulaminu.  
16. Integralną część Porozumienia stanowią: 

Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej Odbiorcy.*  
Załącznik nr 2 – Regulamin obowiązujący od dnia wprowadź datę.  
Załącznik nr 3  – Oferta PGE Obrót S.A. zaakceptowana przez Odbiorcę w dniu wprowadź datę r. 
 

 
 

Odbiorca  Sprzedawca 

      
 

 
 
 
      

 
DK_Kod produktu:        
Dokument sporządził:      
 
      

 
* Niepotrzebne skreślić. 
** Punkty 4-9 stosuje się do Umów Kompleksowych, zawartych do dnia 15.02.2013 r.  
 


